
Комплект аксесоари за

подмяна

Performer

  5 x торбички за прах (s-bag® ULP)

1 x HEPA13 филтър за изходящ

въздух

1 x трислоен филтър за мотор

 
FC8060/01

Комплект за смяна за Performer Pro/Expert/Ultimate

Оригинални торбички за прах и резервни филтри

Оригинален начален комплект за прахосмукачките на Philips. Комплектът съдържа 5

торбички за прах заедно с филтри за мотора и изходящия въздух, които е необходимо да

се заменят веднъж годишно.

Оригинални аксесоари Philips

s-bag® Ultra Long Performance оригинални торби за прах

HEPA 13 изходящ филтър за отлично филтриране

Трислоен филтър за мотор



Комплект аксесоари за подмяна FC8060/01

Акценти Спецификации

s-bag® Ultra Long Performance

Комплектът съдържа 5 x s- bag® Ultra Long

Performance оригинални торби за прах. Тази торба за

прах има XXL капацитет от 5 литра и следователно

допринася за поддържането на ефективността при

почистване за по-дълго. Направена от първокласен

многослоен материал, който не се запушва, тази s-bag

Ultra Long Performance гарантира отлично всмукване и

филтриране, което издържа 80% по-дълго, отколкото

при стандартна торба.

Изходящ филтър HEPA13

Комплектът съдържа 1 х HEPA13 изходящ филтър.

Той задържа над 99,95% от финия прах, който

другите филтри просто изпускат обратно във въздуха

в дома ви. Той улавя фините частици, като полени и

прашни акари, които предизвикват алергии и

симптоми на астма. Филтърът следва да се заменя

веднъж годишно.

Трислоен филтър за мотор

Комплектът съдържа 1 x трислоен филтър за мотор.

Този филтър предотвратява достигането на праха до

мотора и повреждането му. Филтърът следва да се

заменя веднъж годишно.

Съдържа

Изключително дълготрайна торба s-bag: 5x

Филтър HEPA: 1x

Трислоен входящ филтър: 1x

Подходящо за

Jewel: FC9050 – FC9079

Performer: FC9150 – FC9179

PerformerPro: FC9180 – FC9199

SilentStar: FC9300 – FC9319

Performer Expert: FC8720 – FC8729

Performer Ultimate: FC8921 - FC8925, FC8941 -

FC8957
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